
Plan lekcji - klasa 2b /edukacja zdalna/ 

 

l.p
. 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

1. j. polski dla cudz. j. polski dla cudz. ---------------------- Zajęcia kreatywne edukacja 

2. ZDW edukacja edukacja religia edukacja 
3. edukacja  edukacja edukacja edukacja plastyka 

4. edukacja wych. fiz. j. angielski edukacja Gry i zabawy 

5. edukacja wych. fiz wych. fiz. edukacja etyka 
6. muzyka ------------------- Terapia pedagogiczna dla 

uczniów uczęszczających 
informatyka --------------------- 

7. religia ------------------- ---------------------- j.angielski --------------------- 

 

Zajęcia on-line na platformie –link w terminarzu 

PONIEDZIAŁEK 14.12.2020 /21.12.2020 

l.p przedmioty Zakres treści Sposób pracy Zasady oceniania 

1. j.polski dla cudz. Temat: Układanie zdań na temat przeczytanego 
fragmentu opowiadania.(14.12.2020) 

• Słuchanie czytanego tekstu; 
• Indywidualne czytanie tekstu: Układanie całości tekstu z 
fragmentów. 
Temat: Układanie dialogów .(21.12.2020) 
Wypowiedzi dotyczące oceny bohaterów opowiadania. 

 

Lekcja online. 
Wypowiedzi uczniów na podany temat . 
Wykonywanie zadań interaktywnych i na 
kartach pracy. Ćwiczenia w czytaniu i 
opowiadaniu tekstu; 

Stosowanie pochwały jako elementu 
wzmocnienia i motywowania. 
 

2. Zdw Temat: Wesoła ortografia.( 14.12.2020) 
• Ćwiczenia w czytaniu tekstów; 
• Układanie wyrazów według alfabetu. 
• Ćwiczenia ortograficzne – zasada pisowni z rz 
Temat: Uzupełnianie tekstu z lukami. (21.12.2020) 
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, 

Lekcja online. 
Czytanie tekstu. Dobieranie w pary 
wyrazów według podanych kryteriów. 
Wykonywanie działań matematycznych,   

Stosowanie pochwały jako elementu 
wzmocnienia i motywowania. 
 

3. edukacja Temat  :  Spotkanie  z lektura (14.12.2020) 
• Wypowiedzi na temat przeczytanej lektury  

Lekcja online .  
Praca z podręcznikiem i ćwiczeniami. 

• ocenie podlega aktywność 
uczniów w czasie lekcji. 



• Zapis metryczki ksiażki 
• Wykonywanie kart pracy dotyczących lektury  
 
Temat : Wigilia w naszych domach. (21.12.2020) 
• Czytanie wiersza  “Wigilijna noc” 
• Analiza treści i odpowiedzi na pytania; 
• Zwyczaje i tradycje świąteczne. 
 

Obejrzenie prezentacji dotyczącej tematu 
lekcji. Ćwiczenia polonistyczne  
Zeszyt przedmiotowy 
 
Ćwiczenia s.47 

4. edukacja (14.12.2020) 

• Ustalenie kolejności zdarzeń w lekturze 
• Opowiadanie o wybranej historii 
 
(21.12.2020) 
• Dzień odkrywców - w świątecznym nastroju. 
 

Lekcja online. 
Wykonanie ćwiczeń pisemnych.  
Zapisanie notatki w zeszycie  
 
 
Zadnia interaktywne.  

Ocena wykonanej pracy na kartach 
pracy/ w zeszycie 
 

5. edukacja 14.12.2020 

Edukacja matematyczna. 
Rozwiązywanie zadań z treścią /układanie zadania do 
formuły matematycznej i rysunku/ 
 
21.12.2020  
Zadania utrwalające - odczytywanie temperatur, 
mierzenie długości odcinków, układanie treści zadań do 
rysunków. 

Lekcja online. 

Praca z wykorzystaniem karty pracy , 
zeszytu matematycznego. 

Ocenie podlega odpowiedź ucznia - 
rozwiązanie zadania. 

6. muzyka Temat: Pastorałki. Gama C- Dur. Nazwy literowe.  
(14.12.2020) 
• Poznanie tekstu i melodii piosenki; 
• Wspólne śpiewanie gamy . Zapis gamy solmizacją. 
 
21.12.2020 
Temat: Wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd. 
 

Lekcja online. 

Obejrzenie prezentacji.  

Praca w zeszycie do nut i w książce do 

muzyki S. 33, 34, 38 

Aktywność uczniów na lekcji. 

7. religia  Temat: Dziękujemy za Boże Narodzenie. 

● Zapoznanie uczniów z ewangelicznym opisem 

Bożego Narodzenia;  

● Ukazanie postaci Maryi, św. Józefa, pastuszków 

jako tych, którzy rozpoznają w Jezusie miłość i 

wierność Boga oraz Mu służą;  

Lekcja online na platformie MS Teams – 

rozmowa kierowana (ok. 30 min). 

Praca z podręcznikiem i kartami pracy. 
 

 

- aktywność i zaangażowanie 

dziecka podczas lekcji online; 

 



● Kształtowanie umiejętności odpowiadania na 

słowo Boże modlitwą, gotowością do działania;  

● Kształtowanie postawy wdzięczności za to, że Bóg 

stał się człowiekiem. 

 

WTOREK 15.12.2020 /22.12.2020r 

l.p przedmioty Zakres treści Sposób pracy Zasady oceniania 

1. j.polski dla cudz. Temat: Czasowniki . (15.12.2020) 

• Słuchanie opowiadania.  
• Rozmowa kierowana na podstawie tekstu. 
• Czasowniki – wyszukiwanie w tekście i zmiana formy 
w zdaniu.  
 
(22.12.2020) 
Temat: Gromadzenie słownictwa dotyczącego świąt. 

Układanie opisu choinki. Układanie zdań na temat 
historyjki obrazkowej. 

Lekcja online. 

Rozmowa kierowana na temat treści 
opowiadania. Uzupełnianie tekstu z lukami, 
czasownikami w odpowiedniej formie. 
 

Stosowanie pochwały jako 
elementu wzmocnienia i 
motywowania. 

2. edukacja Temat: Świat w zimowej szacie (15.12.2020) 

• Zima w przyrodzie – opis zimy, obserwacji 
przyrodnicze w świecie roślin i zwierząt, sposób 
ubierania się , zachowania zwierząt. 
 
Temat: W świątecznym nastroju. (22.12.2020) 
 

• Czytanie tekstów o tematyce Bożonarodzeniowej 
 

Lekcja online. 
Poznanie tematu w oparciu o prezentację,  
Samodzielne wykonanie kart pracy  
Praca z podręcznikiem i ćwiczeniami.  
p.s.45/ ćw. S.43 
 
P.s.52/53 

Ocenie podlega wykonanie zadań i 
aktywność uczniów na lekcji. 
 

3. edukacja (15.12.2020) 
• Wypowiedzi na temat przeczytanego wiersza ‘ 
To już zima”; 
  • Wyjaśnienie przenośni, określeń , wyrazów 
przeciwnych; 
 
(22.12.2020) 
• Zapoznanie się z prezentacją o świętach Bożego 
Narodzenia. Wysłuchanie  koncertu 
Bożonarodzeniowego. 

Lekcja online. 
Praca w oparciu o podręcznik  , karty 
pracy.  
Ćwiczenia polonistyczne , s.42  

Ocenie podlega wykonanie karty 
pracy. 



4. edukacja (15.12.2020) 
edukacja matematyczna 
• Rozwiązywanie zadań ; 
• Doskonalenie rachunku pamięciowego; 
• Pisownia liczebników. 
(22.12.2020) 

. Rozwiązywanie zadań z treścią o tematyce świątecznej. 

Lekcja online -MS Teams. 
Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 
z wykorzystaniem multibooka Elementarz 
Odkrywców i ćwiczeń interaktywnych. 
 

Ocenie podlega zaangażowanie 
uczniów podczas lekcji. 

5. wych. fiz.  15.12.2020 
Temat: Skoki przez niskie przeszkody jednonóż i obunóż.  
22.12.2020 
Temat: Improwizacja ruchowa do muzyki. 
 

Lekcja online. 
Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji 
nauczyciela. 

Ocenie podlega zaangażowanie 
uczniów w tok zajęć. 

ŚRODA 16.12.2020 R.  

l.p przedmioty Zakres treści Sposób pracy Zasady oceniania 

1. edukacja Temat:  Ubieramy choinkę. 
 

•  Poznanie opowiadania  “ Wyjątkowa choinka” 
• Analiza treści , wydarzeń , tematu. 
• Układanie według chronologii.  
 
 

Lekcja online -MS Teams. 
Praca z podręcznikiem P. s. 46 i zeszytem 
ćwiczeń z wykorzystaniem multibooka  
 
Ćw. s.44,45 

Ocenie podlega zaangażowanie 
uczniów w tok lekcji.  

2. edukacja • Edukacja matematyczna.  
 
• rozwiązywanie zadań matematycznych złożonych. 

Lekcja online -MS Teams. 
Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 
z wykorzystaniem multibooka Elementarz 
Odkrywców i ćwiczeń interaktywnych. 

 

Zaangażowanie uczniów w tok 
lekcji. 

3. j. angielski Temat: Yes, I do. 

• wypowiadanie się na temat upodobań 

kulinarnych. 
 

 

Rozmowa on-line za pomocą MS Teams.   

  

Praca z materiałami dostępnymi w 

podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń. 

 

Ocenianie aktywności na lekcji on-

line  

(zgromadzenie pięciu plusów 

oznacza otrzymanie oceny celującej 

(A) )   

 

4. wych. fiz. Temat: Rzuty do celu stałego. 

• Manipulowanie przyborem i rozwijające koordynację 
ruchową 
• Ćwiczenia oswajające z piłką – toczenie, podrzucanie, 
chwytanie, rzucanie do celu statycznego i ruchomego. 
 

Lekcja online.  

Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji 
nauczyciela. 
 

Ocenie podlega zaangażowanie i 
wykonanie ćwiczeń. 



5. Terapia 
pedagogiczna 
/dla uczniów 
uczęszczających/ 

Temat: Diagnoza wstępna - badanie umiejętności czytania 
i pisania - kontynuacja. 
 

Dostępność on-line za pomocą MS Teams: 
podczas lekcji praca z materiałami 
udostępnionymi przez nauczyciela.   

Zajęcia z zakresu terapii 
pedagogicznej polegają na 
stosowaniu nagród, pochwał, 
pozytywnym wzmacnianiu, 
rozbudzaniu motywacji do pracy. 
 

CZWARTEK 17.12.2020  

l.p przedmioty Zakres treści Sposób pracy Zasady oceniania 

1. Zajęcia 
kształtujące 
kreatywność. 

Temat: Tradycja świąt w różnych zakątkach świata . 

• Zadania   na podstawie przygotowanego materiału. 
•  Rozmowa w oparciu o poruszane zagadnienia. 

Dostępność na Czat Teams klasy, praca na 
podstawie ćwiczeń interaktywnych 
umieszczonych na platformie Microsoft 
Teams. 
 

Pochwały i pozytywne 
wzmocnienie. 

2. religia Temat: Wdzięczność Mędrców. 

(17.12.2020) 

● Mędrcy ze Wschodu przykładem poszukiwania 

Boga i okazywania Mu wdzięczności i uwielbienia;  

● Ukazanie religijnego znaczenia uroczystości 

Objawienia Pańskiego;  

● Motywowanie dzieci do okazywania wdzięczności 

ludziom. 

 

Temat: Wdzięczność Mędrców. 

(21.12.2020) 

* wędrówka i wizyta Mędrców w Betlejem u 

Dzieciątka Jezus; 

*imiona trzech Mędrców i znaczenie darów złożonych 

Panu Jezusowi;  

* znaczenie napisu: K+M+B (lub C+M+B) i rok; * 

znaczenie wcielenia Syna Bożego. 

 

Lekcja online na platformie MS Teams– 

rozmowa kierowana (ok. 30 min). 

Praca z podręcznikiem i kartami pracy. 

- aktywność i zaangażowanie 

dziecka podczas lekcji online; 

 

3 edukacja Temat: Pamiętamy o innych. 
 

Lekcja online -MS Teams. Ocenie podlega aktywność uczniów 
na lekcji. 



• Czytanie opowiadania “ Dajemy prezenty” 
• Rozmowa w oparciu o przeczytaną treść/ustalenie o czym 
należy pamiętać dając prezenty? 
• Układanie dialogu. 
 

Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 
z wykorzystaniem multibooka Elementarz 
Odkrywców i ćwiczeń interaktywnych. 
Podręcznik str. 48. 

4. edukacja • Rodzaje rzeczowników . (męski żeński , nijaki) 
• Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników; 
• Wspólne i samodzielne wykonywanie ćwczeń.  
 

Lekcja online 

Praca z podręcznikiem  s. 49 i zeszytem 
ćwiczeń. polonistycznych   s. 40 , 
ćwiczenia interaktywne. 

Ocenie podlegają odpowiedzi 
uczniów i wykonanie zadań 
gramatycznych.  

5 Edukacja 

plastyczna 

Temat: Aniołki/ Kartki świąteczne. Praca  plastyczna  

z wykorzystaniem różnych materiałów. 
 
• Wycinanie, łączenie elementów, ozdabianie. 
 

Lekcja online.  

Uczniowie wykonują pracę plastyczną 
według podanej instrukcji .  

Ocenie podlega zaangażowanie 
uczniów podczas lekcji 
I wykonana praca plastyczna. 

6. informatyka Temat: Kodowanie. 
• Ćwiczenia w kodowaniu. 

Lekcja online.  
Wykonywanie zadań . Ćwiczenia 
interaktywne. 

Ocenie podlega aktywność uczniów 
na zajęciach. 

7. j. angielski Temat: Round up.  

• kontrola postępów w nauce słownictwa z 

rozdz. 3. 

 

Rozmowa on-line za pomocą MS Teams.   

 Praca z materiałami dostępnymi w 

podręczniku oraz zeszycie ćwiczeń. 

 

Ocenianie aktywności na lekcji on-

line (zgromadzenie pięciu plusów 

oznacza otrzymanie oceny celującej 

(A) )   

PIĄTEK 18.12.2020r. 

l.p przedmioty Zakres treści Sposób pracy Zasady oceniania 

1. edukacja Temat lekcji :   Redagujemy życzenia świąteczne 
• Układanie i zapisywanie życzeń świątecznych; 
• Stosowanie wielkich liter w życzeniach. 

Lekcja  online - MS Teams. Praca z 
podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń z 
wykorzystaniem multibooka. 

Ocenie podlega wykonane zadanie. 
 

2. edukacja •  Wykonanie kartki świątecznej; 
• Zapoznanie ze sposobem zapisywania życzeń; 
• Rozmowa na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia w 
innych krajach w oparciu o zgromadzony materiał . 

Lekcja online - MS Teams. 
Praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń 
z wykorzystaniem multibooka. 
 

Ocenie podlega aktywność uczniów 
na lekcji. 

3. edukacja • Działania matematyczne - uzupełnianie tabel, 
rozwiązywanie zadań złożonych. 

Lekcja online - MS Teams 
Praca z podręcznikiem i ćwiczeniami. 

Ocenie podlega zaangażowanie 
uczniów w tok lekcji. 



4. etyka Temat: Ciekawostki świąteczne  
z różnych stron świata. 
Poruszane zagadnienia: 
- tradycje związane ze Świętami Bożego narodzenia w 
różnych krajach; 

Lekcja online w MS Teams  
z wykorzystaniem materiału filmowego. 
Dyskusja na temat poruszonych zagadnień. 
 
 

Ocenie podlega aktywność uczniów 
/zgodnie  
z WSO/, zaangażowanie  
w dyskusji. 
 
 

 

 


